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LIETUVOS NACIONALINIO 
DAILĖS MUZIEJAUS 
ERDVIŲ NUOMA RENGINIAMS



Chodkevičių rūmai yra viena didžiausių ir gražiausių rezidencijų ne tik Vilniuje, 
bet ir visoje Lietuvoje. Rūmų korpusai, išsidėstę per visą kvartalo plotą, juosia 
netaisyklingos formos kiemą. XVI a. įsigiję, XVIII a. ir XIX a. pradžioje vėlyvojo 
klasicizmo dvasia perstatę, Chodkevičiai valdė rūmus apie 300 metų. 1834 m. čia 
buvo įkurta Medicinos ir chirurgijos akademija. Vėliau rūmai atiteko Vilniaus švietimo 
apygardai, nuo 1924 m. – Vilniaus universitetui, o 1994 m. buvo perduoti Lietuvos 
dailės muziejui. Rūmuose, kuriuose restauruojant buvo atkurtas vėlyvojo klasicizmo – 
ampyro stiliaus interjeras, veikia Vilniaus paveikslų galerija (jos ekspozicijoje 
pristatoma XVI–XIX a. Lietuvos dailė), rengiamos parodos, koncertai, kultūros vakarai.

Istoriniame ansamblyje renginiams nuomojama Didžiojo salono salė ir 
reprezentacinis rūmų kiemas.

Istorines rūmų menes puošia karvedžio K. Chodkevičiaus pergalės ženklai, ampyro 
stiliaus interjerai yra istoriniai, o salėse eksponuojama gausi Lietuvos dailės ir Vakarų 
Europos dailės kolekcija (XVII–XIX a.) – paveikslai, baldai, skulptūros, vazos, laikrodžiai 
ir kt. kūriniai. Salės turi ypatingą akustiką, jos žavi skoningu puošnumu. 

1. Nuomos įkainiai viešiesiems juridiniams asmenims, fiziniams asmenims, kurių 
tikslas – tenkinti viešuosius interesus.

Erdvės pavadinimas, plotas Iki 50 žmonių Iki 100 žmonių

Istorinė salė, 83 m2 200 Eur/val. 350 Eur/val.
 
2. Nuomos įkainiai privatiesiems juridiniams asmenims, fiziniams asmenims, 
kurių tikslas – tenkinti privačiuosius interesus.

Erdvės pavadinimas, plotas Iki 50 žmonių Iki 100 žmonių
Istorinė salė, 83 m2 250 Eur/val. 400 Eur/val.

VILNIAUS PAVEIKSLŲ GALERIJA
Didžioji g. 4, Vilnius



Priėmimams skirtas reprezentacinis rūmų kiemas, kuriame telpa iki 1000 dalyvių. Rūmų kieme nuomojama ir virš istorinės karietinės esanti 
terasa – joje telpa iki 100 žmonių.

3. Kiemo ir terasos nuomos įkainiai.

Erdvės pavadinimas, plotas Iki 50 žmonių Iki 100 žmonių Iki 500 žmonių Iki 1000 žmonių Iki 2000 žmonių

Terasa, 235 m2 200 Eur/val. 400 Eur/val. – – –
Kiemas, 2224 m2 – – 600 Eur/val. 1000 Eur/val. 1500 Eur/val.

Pasiruošimo ir išmontavimo darbai, atliekami ne per renginiui numatytą laiką, apmokestinami 120 Eur už 1 val.

Galerijoje yra kabinetinis rojalis Petrof, 150 sulankstomų kėdžių, garso kolonėlių, pultas, du mikrofonai, galimybė pastatyti TV ekraną.

Daugiau informacijos suteiks  
Vilniaus paveikslų galerijos vedėja Aistė Bimbirytė-Mackevičienė 
Tel.: +370 614 86648, el. p.: aiste.bimbiryte@lndm.lt



Nacionalinė dailės galerija – įspūdingas vėlyvojo modernizmo Lietuvos 
architektūros pavyzdys. Akmeniniai stačiakampiai pastato tūriai, grakščiai 
įkomponuoti ant skaidraus stiklo cokolio, įsilieja į landšaftinę dešiniojo Neries 
kranto aplinką ir integruoja pastatą į sparčiai besikeičiančią urbanistinę 
Konstitucijos prospekto aplinką, simbolizuodami šiuolaikišką, dinamišką 
kultūros ir žinių visuomenę.

Pastate renginiams nuomojama auditorija bei vestibiulių erdvės, lauko terasos.

NACIONALINĖ DAILĖS GALERIJA
Konstitucijos pr. 22, Vilnius

1. Nuomos įkainiai viešiesiems juridiniams asmenims, fiziniams asmenims, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus.

Erdvės pavadinimas, plotas Iki 50 žmonių Iki 100 žmonių Iki 200 žmonių Iki 300 žmonių Iki 400 žmonių
Pietinis fojė, 300 m2

Auditorija, 200 m2

12 salė*, 1050 m2

200 Eur/val.
200 Eur/val.
200 Eur/val.

250 Eur/val.
250 Eur/val.
250 Eur/val.

350 Eur/val.
350 Eur/val.
350 Eur/val.

450 Eur/val.
450 Eur/val.
450 Eur/val.

550 Eur/val.
550 Eur/val.
550 Eur/val.



2. Nuomos įkainiai privatiesiems juridiniams asmenims, fiziniams asmenims, kurių 
tikslas – tenkinti privačiuosius interesus.

Erdvės pavadinimas, plotas Iki 50 žmonių Iki 100 žmonių Iki 200 žmonių Iki 300 žmonių Iki 400 žmonių
Pietinis fojė, 300 m2

Auditorija, 200 m2

12 salė*, 1050 m2

250 Eur/val.
250 Eur/val.
250 Eur/val.

300 Eur/val.
300 Eur/val.
300 Eur/val.

400 Eur/val.
400 Eur/val.
400 Eur/val.

500 Eur/val.
500 Eur/val.
500 Eur/val.

600 Eur/val.
600 Eur/val.
600 Eur/val.

3. Terasų nuomos įkainiai.

Erdvės pavadinimas, plotas Iki 50 žmonių Iki 100 žmonių Iki 200 žmonių Iki 300 žmonių Iki 400 žmonių
Stogo terasa, 1000 m2

Terasa, 2000 m2

150 Eur/val.
150 Eur/val.

200 Eur/val.
200 Eur/val.

300 Eur/val.
300 Eur/val.

400 Eur/val.
400 Eur/val.

500 Eur/val.
500 Eur/val.

Pasiruošimo ir išmontavimo darbai, atliekami ne per renginiui numatytą laiką, apmokestinami 120 Eur už 1 val.

*Dėl 12 salės nuomos tariamasi prieš metus.

Pietiniame foje gali vykti furšetas ne daugiau kaip 450 asmenų, sėdima vakarienė – 200 asmenų, konferencija-koncertas – 350 asmenų.

Auditorijoje teatro stiliumi gali susėsti 153 asmenys, su papildomomis kėdėmis – 170 asmenų. 

12 salėje gali vykti furšetas 1000 asmenų, sėdima vakarienė – 400 asmenų, konferencija – 300–500 asmenų.

Nacionalinėje dailės galerijoje yra įgarsinimo aparatūra, vaizdo projektorius, lazerinė rodyklė, tribūna, konferencinių stalų, belaidis internetas.

Daugiau informacijos suteiks Nacionalinės dailės galerijos administratorė Vilma Korlienė
Tel. (8 5) 219 5962, el. p. vilma@ndg.lt 



Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinys Taikomosios dailės ir dizaino muziejus 
įkurtas Vilniaus Žemutinės pilies Senojo arsenalo rytų (didžiojo) korpuso pastate. Senasis 
arsenalas, XVI a. pastatytas ant ankstesnių gotikinių miesto gynybinių mūrų, klestint 
valstybei, atliko tiesioginę funkciją – buvo pagrindinis valstybės ginklų arsenalas.

Šiuo metu muziejuje rengiamos laikinosios parodos, vyksta kamerinės muzikos koncertai, 
kultūros vakarai. Muziejus turi didelę terasą ant Vilnelės kranto.

TAIKOMOSIOS DAILĖS IR DIZAINO MUZIEJUS
Arsenalo g. 3A, Vilnius

1. Nuomos įkainiai viešiesiems juridiniams asmenims, fiziniams asmenims, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus.

Erdvės pavadinimas, plotas Iki 50 žmonių Iki 150 žmonių Iki 400 žmonių Iki 1000 žmonių
Gobelenų salė, 380 m2 200 Eur/val. 300 Eur/val. – –
Didžioji salė, 1327 m2 – 300 Eur/val. 600 Eur/val. 800 Eur/val.

2. Nuomos įkainiai privatiesiems juridiniams asmenims, fiziniams asmenims, kurių tikslas – tenkinti privačiuosius interesus.

Erdvės pavadinimas, plotas Iki 50 žmonių Iki 200 žmonių Iki 400 žmonių iki 1000 žmonių
Gobelenų salė, 380 m2 250 Eur/val. 350 Eur/val. – –
Didžioji salė,  1327 m2 – 500 Eur/val. 800 Eur/val. 1000 Eur/val.



3. Terasos nuomos įkainiai.

Erdvės pavadinimas, plotas Iki 50 žmonių Iki 200 žmonių Iki 400 žmonių Iki 900 žmonių
Terasa, 980 m2 210 Eur/val. 400 Eur/val. 600 Eur/val. 900 Eur/val.

Pasiruošimo ir išmontavimo darbai, atliekami ne per renginiui numatytą laiką, apmokestinami 120 Eur už 1 val.

Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje yra fortepijonas, belaidis internetas, įgarsinimo aparatūra.

Daugiau informacijos suteiks Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus vedėja Džiuljeta Žiugždienė
Tel. (8 5) 262 8080, el. p. dziuljeta.ziugzdiene@lndm.lt



Vytauto Kasiulio dailės muziejus įkurtas restauruotame ir kultūrinei paskirčiai 
pritaikytame XX a. pradžios Vilniaus mokslų bičiulių draugijos pastate Vilniuje, 
Goštauto g. 1, šalia Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro rūmų.

Dviaukščiame dvaro su puošniomis kolonomis pastate šalia ekspozicijų ir parodų salių 
įrengta daugiafunkcė Kultūrinių susitikimų salė (I aukšte), o cokoliniame aukšte yra 
Edukacijos salė. Jos abi nuomojamos renginiams.

1. Nuomos įkainiai viešiesiems juridiniams asmenims, fiziniams asmenims, kurių 
tikslas – tenkinti viešuosius interesus.

Erdvės pavadinimas, plotas Iki 50 žmonių Iki 90 žmonių
Renginių salė, 100 m2 100 Eur/val. 150 Eur/val.

2. Nuomos įkainiai privatiesiems juridiniams asmenims, fiziniams asmenims, 
kurių tikslas – tenkinti privačiuosius interesus.

Erdvės pavadinimas, plotas Iki 50 žmonių Iki 90 žmonių
Renginių salė, 100 m2 150 Eur/val. 200 Eur/val.

Pasiruošimo ir išmontavimo darbai, atliekami ne per renginiui numatytą laiką, 
apmokestinami 100 Eur už 1 val.

Vytauto Kasiulio dailės muziejuje yra fortepijonas, belaidis internetas, įgarsinimo 
aparatūra, vaizdo projektorius ir ekranas.

VYTAUTO KASIULIO DAILĖS MUZIEJUS
A. Goštauto g. 1, Vilnius 

Daugiau informacijos suteiks Vytauto Kasiulio dailės  
muziejaus vedėja Ilona Mažeikienė
Tel. (8 5) 243 1137, mob. tel. 8 611 13012,  
el. p. ilona.mazeikiene@lndm.lt



Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinys Laikrodžių muziejus įkurtas istoriniuose 
Klaipėdos miesto pastatuose Liepų g. 12, 14 bei parko dalyje. Pagrindinį pastatą – užmies-
čio vilą, netoli Dangės upės dar 1820 m. pastatė vienas turtingiausių to meto Klaipėdos 
pirklių Johanas Simpsonas. Dabar tai centrinės miesto dalies puošmena, klasicizmo bruožų 
turintys muziejaus rūmai su išpuoselėtu Saulės laikrodžių parku. Renginiams nuomojamos 
cokolinio aukšto skliautuotos erdvės bei muziejaus parkas, kuriame vyksta kariliono koncer-
tai, rengiami įvairūs miesto kultūriniai viešieji renginiai.

1. Nuomos įkainiai viešiesiems juridiniams asmenims, fiziniams asmenims, kurių 
tikslas – tenkinti viešuosius interesus.

Erdvės pavadinimas, plotas Iki 50 žmonių
Cokolinis aukštas, 60 m2 100–200 Eur/val.

 
2. Nuomos įkainiai privatiesiems juridiniams asmenims, fiziniams asmenims, kurių 
tikslas – tenkinti privačiuosius interesus.

Erdvės pavadinimas, plotas Iki 50 žmonių
Cokolinis aukštas, apie 60 m2 150–250 Eur/val.

3. Laikrodžių muziejaus kiemelio nuomos įkainiai.

Erdvės pavadinimas, plotas Iki 50 žmonių Iki 200 žmonių Iki 400 žmonių Per 400 žmonių
Laikrodžių muziejaus kiemelis 100 Eur/val. 200 Eur/val. 300 Eur/val. 400 Eur/val.

Oficialios santuokos registravimo ceremonijos kiemelyje kaina – 180 Eur.

Pasiruošimo ir išmontavimo darbai, atliekami ne per renginiui numatytą laiką, 
apmokestinami 100 Eur už 1 val.

Laikrodžių muziejaus kiemelyje telpa iki 1000 žmonių.

LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12, Klaipėda

Daugiau informacijos suteiks Laikrodžių muziejaus vedėjas Romualdas Martinkus
Tel. (8 46) 410 414, el. p. romualdas.martinkus@lndm.lt



Liepų g. 33, Klaipėda
Prano Domšaičio galerija nuo 1973 m. įsikūrusi Klaipėdos miesto istorinėje dalyje, Liepų 
gatvėje, keturiuose į vieną kompleksą sujungtuose pastatuose (Liepų g. 29, 31, 33, 35). 
Visi pastatai statyti XIX a. pab.–XX a. I pusėje. Išlikę autentiški trijų pastatų (Liepų g. 31, 
33, 35) fasadai atspindi senajai Klaipėdai būdingas architektūros formas. 

Keturių sujungtų istorinių pastatų su dviem kiemais ansamblyje nuolat eksponuojama 
garsaus dailininko Prano Domšaičio dailės kolekcija, vyksta daug edukacinių renginių, 
vykdomi įvairūs meno projektai. 

Prano Domšaičio galerijoje yra ekranas, vaizdo projektorius, fortepijonas.  

Galerija nuomoja renginių sales ir pagrindinį uždarą kiemą.

PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA

1. Nuomos įkainiai viešiesiems juridiniams asmenims, fiziniams asmenims, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus.

Erdvės pavadinimas, plotas Iki 50 žmonių Iki 70 žmonių Iki 200 žmonių
II a., ekspozicinė-koncertinė salė nr. 13, 100 m2 50 Eur/val. 150 Eur/val.

Kai nuomojamos abi salės (360 m2) – 200 Eur/val.
II a., ekspozicinė salė nr. 12, 260 m2 100 Eur/val. 150 Eur/val.
I a., EC salė nr. 1, 70 m2 50 Eur/val. – –

2. Nuomos įkainiai privatiesiems juridiniams asmenims, fiziniams asmenims, kurių tikslas – tenkinti privačiuosius interesus.



Erdvės pavadinimas, plotas Iki 50 žmonių Iki 70 žmonių Iki 200 žmonių
II a., ekspozicinė-koncertinė salė nr. 13, 100 m2 100 Eur/val. 150 Eur/val.

Kai nuomojamos abi salės (360 m2) – 450 Eur/val.
II a., ekspozicinė salė nr. 12, 260 m2 250 Eur/val. 300 Eur/val.
I a., EC salė nr. 1, 70 m2 100 Eur/val. – –

3. Didžiojo kiemo nuomos įkainiai.

Erdvės pavadinimas, plotas Iki 50 žmonių Iki 100 žmonių iki 200 žmonių
Didysis kiemas, 800 m2 50 Eur/val. 250 Eur/val. 350 Eur/val.

Pasiruošimo ir išmontavimo darbai, atliekami ne per renginiui numatytą laiką, apmokestinami 50 Eur už 1 val.

Prano Domšaičio galerijoje yra vaizdo projektorius.

Galerijos kieme telpa iki 200 žmonių.
Daugiau informacijos suteiks Prano Domšaičio galerijos vedėja Skaistė Marčienė

Tel. (8 46) 410 416, el. p.: skaiste.marciene@lndm.lt 

PALANGOS GINTARO MUZIEJUS



veikia grafo Felikso Tiškevičiaus (1870–1932) rūmuose, pastatytuose 
1897 m. (architektas Franzas Schwechtenas). Juos supa 101,3 ha dydžio 
parkas, 1897 m. suprojektuotas garsaus prancūzų kraštovaizdžio architekto 
Edouardo François André. 

Šiuo metu gerokai išsiplėtė Palangos gintaro muziejaus infrastruktūra – 
dabar populiarusis muziejus veikia kaip daugiafunkcė kultūros ir meno 
erdvė. Čia, be ekspozicijų ir parodų, grafo Tiškevičiaus rūmuose rengiami 
muzikos, literatūros festivaliai bei kultūros paveldo aktualizavimo vakarai, 
organizuojami valstybės ir diplomatinio protokolo susitikimai. 

Prie rūmų į Didžiojo parterio pusę ir į rožyno pusę yra dvi didžiulės terasos, 
o rūmuose nuomai pritaikytos dvi salės: grafų Didysis salonas (I aukštas) ir 
cokoliniame aukšte esanti Kultūrinių susitikimų salė. 

1. Nuomos kaina viešiesiems juridiniams asmenims, fiziniams asmenims, 
kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus.

Vytauto g. 17, Palanga
Palangos gintaro muziejus, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinys, 

Erdvės pavadinimas, plotas Iki 50 žmonių
Renginių salė, 76,12 m2; šalia esantis holas (tarp renginių salės ir koplyčios), 23,86 m2 (be maisto gaminimo galimybės) 300 Eur/val.

2. Nuomos kaina privatiesiems juridiniams asmenims, fiziniams asmenims, kurių tikslas – tenkinti privačiuosius interesus.

Erdvės pavadinimas, plotas Iki 50 žmonių
Renginių salė, 76,12 m2; šalia esantis holas (tarp renginių salės ir koplyčios), 23,86 m2 (be maisto gaminimo galimybės) 350 Eur/val.

3. Terasų nuomos įkainiai.



Erdvės pavadinimas, plotas Iki 300 žmonių
Šiaurinė terasa, apie 400 m2 500 Eur/val.
Pietinė terasa (rožyno), apie 400 m2 500 Eur/val.

Pasiruošimo ir išmontavimo darbai, atliekami ne per renginiui numatytą laiką, apmokestinami 
150 Eur už 1 val.

Palangos gintaro muziejuje yra belaidis internetas, įgarsinimo aparatūra, vaizdo projektorius 
ir ekranas.
                               Daugiau informacijos suteiks  
Palangos gintaro muziejaus vedėja Sigita Bagužaitė-Talačkienė
Tel. (8 460) 53 501, el. p.: sigita.talackiene@lndm.lt


